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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A.  Penelitian Terdahulu  

      Penelitian terdahulu ini menjadi salah bahan pertimbangan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama sepert judul penelitian penulis. 

Pemaparan penelitian terdahulu ini fungsinya sebagai referensi dan pendukung dalam 

pengkajian pada penelitian penulis.Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa 

beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu  

No. Nama dan Judul 

Penelitian 

Hasil Relevansi 

1. Pengetahuan Mendaur 

Ulang Sampah Rumah 

Tangga Dan Niat 

Mendaur Ulang 

Sampah. (I Made Bayu 

Dirgantara, 2013). 

Pengetahuan mendaur ulang 

sampah rumah tangga pada 

partisipan terbentuk dari 

informasi yang masuk 

kepada individu melalui 

stimulus yang diberikan 

sehingga individu 

mendapatkan pemahaman 

yang lebih lengkap 

mengenai manfaat daur 

Relevansinya dengan 

penelitian yang akan datang 

adalah sama-sama meneliti 

tentang daur ulang sampah. 

Sedangkan perbedaan dalam 

penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan datang 

yaitu jika penelitian terdahulu 

meneliti tentang Pengetahuan 

Mendaur Ulang Sampah 
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ulang sampah rumah tangga 

sehingga meningkatkan niat 

individu untuk mendaur 

ulang sampah rumah 

tangganya.  

Rumah Tangga Dan Niat 

Mendaur Ulang Sampah yang 

berfokus pada individu 

sedangkan dalam penelitian 

yang akan datang meneliti 

tentang Pengelolaan Sampah 

Daur Ulang di lingkungan 

masyarakat sekitar. 

2. Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui 

Pengelolaan Sampah 

(Studi Kasus di Bank 

Sampah Pelita 

Harapan, Kelurahan 

Ballaparang, 

Kecamatan Rappocini, 

Makassar).(Muh. Saleh 

Jastam,2015) 

Berdasarkan hasil penelitian, 

disimpulkan bahwa secara 

deskriptif Bank Sampah 

Pelita Harapan yang terletak 

di Kelurahan Ballaparang 

dapat meningkatkan upaya 

pemba-ngunan wilayahnya 

dengan memberdayakan 

masyarakat-nya untuk 

mengelola sampah melaui 

prinsip 3R. Dari segi 

pelaksanaan teknis dan 

kelembagaan pada bank 

sampah tersebut sudah 

memenuhi standar kelayakan 

beroperasi. Dan banyak 

manfaat yang diperoleh 

dengan pengelolaan sampah 

Relevansinya dengan 

penelitian yang akan datang 

adalah sama-sama meneliti 

tentang pemberdayaan 

masyarakat yang dengan 

adanya bank sampah. 

Sedangkan perbedaan dalam 

penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan datang 

yaitu jika penelitian terdahulu 

meneliti tentang 

meningkatkan upaya 

pembangunan wilayah-nya 

dengan memberdayakan 

masyarakatnya untuk menge-

lola sampah. Sedangkan 

dalam penelitian yang akan 

datang meneliti tentang 
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berbasis masyarakat 

tersebut, yakni manfaat 

ekologis, ekonomis maupun 

secara spiritual.  

pemberdayaan masyarakat 

3. Analisis Pengelolaan 

Persampahan 

Perkotaan (Studi kasus 

pada Kelurahan Boya 

Kecamatan Banawa 

Kabupaten Donggala) 

Mohamad Rizal, 2011. 

Faktor-faktor yang 

mempenga- ruhi pengelolaan 

persampahan di Kota 

Donggala menunjukan 

bahwa kegiatan-kegiatan 

yang dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat 

seperti kegiatan sosialisasi 

masih sangat kurang 

dilakukan. Hal ini 

ditunjukan dengan indikator 

yang menyatakan bahwa 

tingkat partisipasi 

masyarakat dalam kategori 

sedang. Demikian pula 

indikator yang berkenaan 

dengan tingkat pendidikan 

staf dan tenaga kebersihan, 

yang masih menunjukan 

persentasi kurang memadai 

yang masih cukup besar. 

Relevansinya dengan 

penelitian yang akan datang 

adalah sama-sama meneliti 

tentang pengelo-laan sampah. 

Sedangkan perbe- daan dalam 

penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan datang 

yaitu jika penelitian terdahulu 

meneliti tentang faktor-faktor 

yang mempenga-ruhi 

pengelolaan sampah. 

Sedangkan dalam penelitian 

yang akan datang meneliti 

tentang pemberdayaan 

masyarakat melalui 

pengelolaan sampah daur 

ulang. 
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B.  Sampah Rumah Tangga 

 Sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah 

tangga. Tempat pemrosesan akhir sampah  (TPA) terdapat di hampir semua 

kota/kabupaten di Indonesia. Berdasarkan Data Statistik Persampahan di Indonesia 

tahun 2008, jumlah TPA yang masih digunakan di Sumatera (57), Jawa (75), 

Balinusra (11), Kalimantan (19), Sumapapua (17). Berdasarkan Data Statistik 

Persampahan Indonesia tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah sampah yang 

diangkut ke TPS/TPA sebesar 116 juta ton/tahun.TPS berupa bangunan permanen 

(34%), dan TPS yang berupa kontainer saja (27%).Pengangkutan sampah adalah 

fasilitas transportasi sampah yang hanya melayani pemindahan sampah dari TPS dan 

atau pemukiman menuju ke tempat pengelahan sampah atau TPA.Hampir semua 

armada truk pengangkut sampah dimiliki pemerintah (97%) sedangkan milik swasta 

hanya 3%. 

 Proses “kumpul-angkut-buang” dimulai dari tong sampah yang diambil oleh 

petugas gerobak/tossa sampah yang merupakan petugas swadaya masyarakat dari 

RW/RT  untuk dibawa ke TPS dan dari TPS diambil oleh petugas DKP Kota Malang 

untuk diangkut dengan truk dibawa ke TPA dan dari TPA hanya dibuang begitu saja 

tanpa ada pengolahan sampah sehingga sampah mengunung di TPA yang 

menyebabkan TPA mengalami penumpukan sampah sampai luas lahan TPA yang ada 

tidak dapat menampung timbulan sampah yang dibawa oleh truk sampah DKP Kota 

Malang.  

C.  Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan 
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 Daerah kumuh yang merupakan akibat dari berbagai aktivitas yang kurang 

bertanggung jawab, juga akibat dari ketidakmerataan pembangunan suatu kota, 

merupakan penyebab utama terjadinya kantong-kantong kemiskinan kota. Ini adalah 

salah satu masalah sosial yang sampai dengan saat ini sulit terpecahkan, dan nyaris 

mustahil dapat diselesaikan hanya dalam hitungan satu dua tahun. Sebuah kota yang 

berkembang menuju mega urban dengan perkembangan pembangunan yang 

sedemikian pesatnya tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bagi 

penduduk miskin, dan diperparah dengan arah kebijaksanaan pemerintah yang 

cenderung kurang mendukung golongan masyarakat miskin sehingga mengakibatkan 

putusnya akses bagi masyarakat miskin, dan timbulnya kawasan kumuh tidak dapat 

dihindari (Suhartini, Halim, Khambali&Basyid, 2005:3-5). 

 Program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yaitu kegiatan pembentukan  

kelompok usaha bersama bagi keluarga miskin, perbaikan rumah tidak layak huni, 

dan perbaikan sanitasi lingkungan pemukiman. Program pemberdayaan masyarakat 

miskin perkotaan merupakan program pembangunan berdasar partisipasi masyarakat 

(community based development). Pelaksanaan program diarahkan untuk melakukan 

pemberdayaan kepada warga masyarakat kampung setempat, agar dapat 

meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri atau 

berkelanjutan (Suhartini, Halim, Khambali&Basyid, 2005:11). 

 Selain itu ada beberapa model pemberdayaan di lingkungan masyarakat perkotaan 

yaitu dengan melakukan komponen kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 

meliputi pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pelatihan keterampilan, 

penguatan lembaga pengelola program, pengembangan usaha kecil menengah, 
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perbaikan rumah, perbaikan prasarana lingkungan. Kegiatan ini dilakukan dengan 

proses pendampingan kepada warga dalam bentuk pelatihan dengan tindak lanjut 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi setelah program mulai terealisasi. Yang sudah 

disesuaikan dengan pembiyaan anggaran untuk memfasilitasi masyarakat sebagai 

penerima program yang didukung pembentukan suatu lembaga (forum lokal) yang 

akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan 

dana secara berkelanjutan, sehingga dapat mencapai target yang ingin dicapai. 

 Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilihat dalam konteks pekerjaan sosial 

pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan 

(empowerment setting): mikro, mezzo, dan makro (Suharto dalam Huraerah, 

2008:992-93). 

1. Aras Mikro, pemberdayaan dapat dilakukan terhadap klien secara individu 

melalui bimbingan, konseling, stress managemen, dan crisis intervention. 

Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan 

tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang 

berpusat pada tugas (task centered approach). 

2. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media 

intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan 

sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang 

dihadapinya. 



28 
 

3. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system besar (large 

system strategi), karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan 

yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi 

sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, management konflik, adalah 

beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi system besar memandang klien 

sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi 

mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan.strategi yang tepat untuk 

bertindak. 

D.  Bank Sampah 

 Bank Sampah Malang (BSM) merupakan Bank Sampah Induk yang ada di Kota 

Malang berbadan hukum koperasi, yang pendiriannya difasilitasi oleh Pemerintah 

Kota Malang bersama Kader Lingkungan Kota Malang. BSM bekerjasama dengan 

CSR PT PLN (Persero) dalam pengembangan Bank Sampah di seluruh Kota Malang 

saat peresmian BSM. Dengan adanya Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

masyarakat dapat mulai mengetahui cara mengelola sampah dengan proses 

pemilahan, selain itu kegiatan ini bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat, 

pengurangan volume sampah di TPS/TPA dari sumber rumah tangga, serta dapat 

memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi dengan memanfaatkan sampah 

menjadi kerajinan daur ulang.   

E.  Landasan Teori 

  Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “empowerment”, yang secara harfiah 

bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan 
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“kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung atau 

disadvantaged (Suharto dalam Huraerah, 2008:32). Dengan demikian pemberdayaan 

merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk 

berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan 

lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu mandiri 

dan sejahtera. 

 Menurut pendapat (Ife dan Tesoriero, 2014:131-137), pengertian pemberdayaan 

dapat dilihat berdasarkan empat perspektif sebagai berikut: 

 Perspektif  pluralis, atas kekuasaan berkaitan dengan karya. Perspektif ini 

berkaitan dengan individu/kelompok yang bersaing untuk memperoleh 

kekuasaan dan pengaruh yang berhubungan dengan sistem politik sebagai 

suatu persaingan antara kelompok-kelompok. Dalam perspektif pluralis, 

pemberdayaan adalah suatu proses menolong kelompok atau individu yang 

dirugikan untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan 

lain, dengan menolong mereka untuk belajar dan menggunakan keterampilan-

keterampilan dalam melobi, menggunakan media, melakukan aksi politik, 

memahami bagaimana 'memanfaatkan sistem‟, dan sebagainya. 

 Perspektif Elite, pandangan elite atas kekuasaan menganggap bahwa politik 

bukanlah sebuah „permainan‟ dimana semua „pemain‟ memiliki kesempatan 

yang sama untuk „menang‟. Dari perspektif ini, pemberdayaan membutuhkan 

lebih dari memiliki kemampuan berkompetisi untuk kekuasaan politik dengan 

„memainkan permainan‟, aturan main, bagaimanapun telah ditetapkan oleh 

elite penguasa dan karena itu cenderung akan menguntungkan mereka. Seperti 
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mempelajari keterampilan politik, adalah juga perlu melakukan sesuatu 

terhadap elite penguasa. 

 Perspektif Struktural, terhadap kekuasaan mengidentifikasikan pentingnya 

ketidaksetaraan struktural, atau opresi, sebagai suatu bentuk utama dari 

kekuasaan. Dari perspektif struktural ini, pemberdayaan adalah agenda yang 

jauh lebih menantang, karena hal itu hanya dapat dicapai secara efektif jika 

bentuk-bentuk struktur yang merugikan ini ditantang dan diatasi. 

Pemberdayaan, oleh karena itu, selalu merupakan bagian dari program 

perubahan sosial yang lebih luas, dengan pandangan untuk melucuti struktur-

struktur opresif yang dominan. 

 Perspektif Post-Struktural, atas kekuasaan seperti pandangan post-struktural 

atas masalah sosial, berkonsentrasi pada cara kekuasaan dipahami, penggunaan 

bahasa dalam mendefinisikan dan menguatkan relasi-relasi kekuasaan dan 

dominasi, definisi dan akumulasi pengetahuan dan bagaimana ia 

dikonstruksikan, dan pengalaman subjektif dari kekuasaan ketimbang 

eksistensi „objektif‟nya. Dari perspektif ini , pemberdayaan menjadi suatu 

proses menantang dan mengubah wacana. 

 Pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan pada dasarnya bertujuan 

untuk peningkatan pemberdayakan menjadi berdaya untuk kalangan yang dirugikan 

(the disadvantaged). Kegiatan pemberdayaan masyarakat ditujukan bagi masyarakat 

yang dirugikan dengan berbagai perspektif mengenai pembahasan pemberdayaan 

meliputi keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia (Ife dan Tesoriero, 2014:130). 

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi di masyarakat. yaitu 
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kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih sangat rendah yang dapat 

dikategorikan miskin. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah 

mengakibatkan mereka tidak mendapat pengetahuan di dunia pendidikan karena 

terkendala biaya. Hal ini mengakibatkan produktifitas sumber daya manusia 

tergolong rendah dan tidak memadai, sehingga masyarakat tidak menguasai teknologi 

yang dapat membantu dan meringankan pekerjaan mereka. 

 Pemberdayaan masyarakat membutuhkan suatu strategi dalam pencapaiannya, 

yang disebut strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut pendapat (Ife dan 

Tesoriero, 2014:147-148), strategi-strategi ini dapat secara luas diklasifikasi sebagai 

berikut: 

 Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan 

mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk 

mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan 

dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.  

 Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik menekankan pentingnya 

perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif. 

Bagaimana ini diterapkan bergantung pada pemahaman kita tentang kekuasaan 

dalam proses politik (pluralis, elite, struktural, atau post-struktural). 

 Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadar-tahuan menekankan 

pentingnya suatu proses edukatif (dalam pengertian luas) dalam melengkapi 

masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka. Ini memasukkan 

gagasan-gagasan peningkatan kesadaran membantu masyarakat memahami 
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masyarakat dan struktur opresi, memberikan masyarakat kosakata dan 

keterampilan bekerja menuju perubahan yang efektif dan seterusnya. 

  Teori pemberdayaan yang digagas Ife menarik digunakan dalam penelitian ini 

untuk membahas dan menjawab rumusan masalah mengenai gambaran 

pemberdayaan masyarakat serta dampak pemberdayaan sosial ekonomi daur ulang 

sampah khusunya di Bank Sampah, Kota Malang.  Untuk penelitian ini, peneliti 

menggunakan perspektif pluralis, atas kekuasaan berkaitan dengan karya. Perspektif 

ini berkaitan dengan individu/kelompok yang bersaing untuk memperoleh kekuasaan 

dan pengaruh yang berhubungan dengan sistem politik sebagai suatu persaingan 

antara kelompok-kelompok. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan adalah suatu 

proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing secara lebih 

efektif dengan kepentingan-kepentingan lain, dengan menolong mereka untuk belajar 

dan menggunakan keterampilan-keterampilan dalam melobi, menggunakan media, 

melakukan aksi politik, memahami bagaimana 'memanfaatkan sistem‟, dan 

sebagainya (Ife dan Tesoriero, 2014:131-132). 

  Pemberdayaan masyarakat melalui daur ulang sampah di Kota Malang, dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Malang yang melibatkan BSM dan masyarakat Kota Malang 

sebagai Nasabah di BSM. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Malang, dilaksanakan dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan kepada 

nasabah, serta didukung bantuan modal yang diberikan oleh CSR PT PLN.  

 


